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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Helena DALLI 

Kandidatkinja za povjerenicu za ravnopravnost 

 

1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

Koji su aspekti Vaših osobnih kvalifikacija i iskustva posebno relevantni za 

preuzimanje dužnosti povjerenika i promicanje općeg europskog interesa, osobito u 

području za koje biste bili odgovorni? Što Vas motivira? Kako ćete doprinijeti 

promicanju strateškog programa Komisije? Kako ćete provoditi rodno osviještenu 

politiku i integrirati rodnu perspektivu u sve javne politike koje spadaju u Vaš portfelj?  

Koja jamstva možete pružiti Europskom parlamentu u pogledu Vaše neovisnosti i kako 

ćete se pobrinuti za to da Vaše prošle, sadašnje ili buduće aktivnosti ne dovedu u pitanje 

obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji?  

U politiku sam ušla prije 40 godina. Bila sam studentica puna ideala, koju je pokretala želja 

za pravednim i ravnopravnim društvom, ispravljanjem nepravdi i izgradnjom boljeg svijeta za 

sve. Tijekom svoje duge karijere upoznala sam mnoge ljude koji su zbog predrasuda, 

stereotipa i diskriminirajućeg zakonodavstva bili marginalizirani i poslušala njihove priče. 

Učinila sam sve što je bilo u mojoj moći da popravim njihovu situaciju. 

Smatram da će mi moje akademske kvalifikacije i radno iskustvo omogućiti da pridonesem 

općem europskom interesu. Doktorirala sam sociologiju i godinama radila kao predavač. Kao 

ministrica za europske poslove i ravnopravnost redovito sam sudjelovala na sastancima 

Vijeća za opće poslove te Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja 

potrošača, čija je zadaća osigurati jedinstveno rješenje na razini EU-a za ključna pitanja od 

europskog interesa. U svojoj budućoj ulozi surađivat ću s predsjednicom, potpredsjednicima i 

drugim povjerenicima na provedbi naše zajedničke agende. Zajedno s predsjednicom zalagat 

ću se za ispunjavanje svih obveza iz političkih smjernica koje se odnose na ravnopravnost. 

Bila sam žena u političkom miljeu čija je kultura ženama otežavala uspjeh. Ustrajala sam zato 

što sam htjela biti osoba koja može uvesti prijeko potrebne promjene. To me motiviralo i kad 

sam 1996. ušla u Parlament i postala tajnica za prava žena u Uredu premijera; u godinama 

nakon toga, dok sam vršila funkciju ministrice u sjeni; kad sam bila na položaju ministrice za 

socijalni dijalog, pitanja potrošača i građanske slobode i, konačno, kad sam služila kao 

ministrica za europske poslove i ravnopravnost.  

Drago mi je kad sretnem ljude čiji se život promijenio na bolje zahvaljujući mjerama koje su 

uvedene u mojoj zemlji. Nikad neću zaboraviti radost svih tih ljudi nakon donošenja ključnih 

zakonodavnih akata kojima su uvedena nova prava i kojima je prošireno načelo 

ravnopravnosti. Dužnost nam je i dalje podupirati najranjivije skupine u društvu, koje su 

marginalizirane zbog višestruke diskriminacije ili zarobljene u krugu obiteljskog nasilja. 
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Stoga ću ustrajati u donošenju zakonodavstva u području ravnopravnosti, promicanju 

ratifikacije instrumenata za ljudska prava te unapređenju zaštite najranjivijih članova našega 

društva.  

U potpunosti poštujem temeljne vrijednosti na kojima gradimo Europu: ljudsko dostojanstvo 

i ljudska prava, slobodu, demokraciju, ravnopravnost i vladavinu prava. Ne namjeravam 

tražiti niti primati upute od bilo kojeg tijela. Moj je cilj razmotriti sve interese, bez obzira na 

nacionalno, regionalno, profesionalno ili osobno podrijetlo. Zalagat ću se za punu provedbu 

političkih prioriteta koje je utvrdila naša novoizabrana predsjednica. 

Kao ministrica surađivala sam s parlamentarnim zastupnicima, civilnim društvom, socijalnim 

partnerima i pojedincima na izradi zakonodavnih i političkih mjera za postizanje veće 

ravnopravnosti za sve bez iznimke. Oslanjat ću se na to iskustvo i prilagoditi svoj pristup 

zahtjevima rada na europskoj razini.  

Budem li izabrana za povjerenicu, bit će mi čast voditi portfelj za ravnopravnost. U skladu s 

člankom 8. UFEU-a obvezni smo provoditi i promicati rodnu ravnopravnost u EU-u i u svim 

aktivnostima Komisije. Ugovor nam daje snažan mandat, ali i postavlja političku obvezu, 

koju kao povjerenica za pitanja rodne ravnopravnosti namjeravam što bolje ispuniti.  

Novoizabrana predsjednica von der Leyen u svojem je programu visok prioritet dala pitanju 

rodne ravnopravnosti i obvezala se da će predvoditi svojim primjerom tako što će uspostaviti 

rodno uravnotežen sastav Kolegija. Mene je zadužila za izradu i predstavljanje sljedeće 

strategije EU-a za ravnopravnost spolova, što mi omogućuje daljnji razvoj koncepta rodno 

osviještene politike i nastavak njegove primjene u politikama EU-a. Snažnijom provedbom 

rodno osviještene politike u oblikovanju politika bolje se iskorištavaju resursi, povećava 

učinkovitost politike, podupire održivi razvoj i stvara pravednije društvo. Stoga ću, potvrdite 

li moju kandidaturu za povjerenicu, blisko surađivati s kolegama na maksimalnom 

uključivanju rodne perspektive u sva područja kako bi građani zaista osjetili rezultate. 

Konstruktivno ću surađivati s predsjednicom i kolegama povjerenicima. Tijekom svojeg ću 

mandata voditi dijalog sa zastupnicima Europskog parlamenta, uvažavati mišljenja civilnog 

društva i socijalnih partnera te prema potrebi provoditi javna savjetovanja. Povrh toga, 

uspostavit ću dijalog s državama članicama radi bolje koordinacije aktivnosti na europskoj 

razini i razini država članica.  

Obvezujem se da ću u svojem radu od trenutka imenovanja poštovati obveze Ugovora o 

neovisnosti, transparentnosti, objektivnosti i dostupnosti kako su definirane u članku 17. 

stavku 3. UEU-a i članku 245. UFEU-a, te obvezu čuvanja poslovne tajne iz članka 339. 

UFEU-a.  

Također se obvezujem da ću izbjegavati položaje ili situacije koji bi mogli dovesti u pitanje 

moju neovisnost, nepristranost i raspoloživost Komisiji te ću predsjednicu Komisije 

obavijestiti o svakoj situaciji koja bi mogla uključivati sukob interesa u provođenju mojih 

službenih dužnosti. 

U potpunosti podržavam našu predanost transparentnosti koju je novoizabrana predsjednica 

iznijela u političkim mjernicama. Obvezujem se učiniti javnima sve kontakte i sastanke koje 

ću održati sa strukovnim organizacijama ili samozaposlenim osobama o svim pitanjima 

povezanima s oblikovanjem politika EU-a i njihovom provedbom u skladu s pravilima 

Komisije. 
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2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom  

Kako vidite svoju ulogu člana Kolegija povjerenika? U kojem pogledu smatrate da biste 

bili odgovorni Parlamentu za svoje postupke i djelovanje svojih odjela?  

Na što ste se konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje 

suradnje i konkretnog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim 

zahtjevima za zakonodavne inicijative? Jeste li spremni informacije i dokumente o 

planiranim inicijativama ili tekućim postupcima pružati Parlamentu u jednakoj mjeri 

kao i Vijeću? 

Budem li potvrđena kao povjerenica za ravnopravnost, preuzet ću punu političku odgovornost 

za aktivnosti u tom području, što je u skladu s političkim smjernicama i mojim mandatnim 

pismom. Sljedećih pet godina posvetit ću se tome da Europa postane što uključivija i da 

njeguje ravnopravnost u svim njezinim oblicima, neovisno o spolu, rasnom ili etničkom 

podrijetlu, dobi, invaliditetu, spolnoj orijentaciji, vjeri ili uvjerenju. Osim što ću raditi na 

integraciji rodne perspektive, predvodit ću borbu protiv svih oblika diskriminacije, 

prvenstveno nastojeći pronaći način da se deblokira prijedlog horizontalne direktive o 

antidiskriminaciji i, bude li to potrebno, predlaganjem novog zakonodavstva u tom području. 

Bit ću nadležna za provedbu Konvencije UN-a za prava osoba s invaliditetom na razini EU-a. 

S državama članicama radit ću na deblokadi Direktive o ženama u upravnim odborima i 

osigurati punu provedbu Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Druga 

važna pitanja kojima ću se baviti uključuju borbu protiv nasilja nad ženama i rodno 

uvjetovanog nasilja te osnaživanje žena, djevojaka i djevojčica, a osigurat ću da se ta pitanja 

dosljedno uključuju u naše vanjske i unutarnje politike. 

Veliku važnost pridajem načelu kolegijalnosti, stoga ću blisko surađivati s drugim članovima 

Kolegija. Uključit ću svoje kolege u izradu i provedbu političkih inicijativa jer će 

ravnopravnost biti sustavno uključena u sve sektore.  

Suradnja s Europskim parlamentom neizmjerno mi je važna. Više od 20 godina zastupnica 

sam u parlamentu i znam koliko je važan parlamentarni nadzor nad svim političkim 

procesima. Parlamentarni zastupnici predstavljaju sve građane, a naša je zadaća poboljšati 

životni standard tih građana. Surađivat ću s Parlamentom i relevantnim odborima u svim 

fazama postupka donošenja politika i političkog dijaloga. 

Djelotvorna međuinstitucijska suradnja neophodna je za funkcioniranje EU-a te za 

učinkovitost i legitimitet sustava donošenja odluka EU-a. Ona počiva na vodećim načelima 

koja sam u potpunosti spremna slijediti. Među tim su načelima otvorenost, uzajamno 

povjerenje, učinkovitost i redovita razmjena informacija. U političkim smjernicama i 

mandatnim pismima novoizabrane predsjednice u potpunosti se odražavaju ta načela i ističe 

namjera jačanja posebnog odnosa Europskog parlamenta i Komisije. Budem li potvrđena kao 

povjerenica, radit ću na ostvarenju tog cilja te ću pri tome postupati potpuno u skladu s 

odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije iz 

2010. i Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva iz 2016. Moja 

komunikacija s Parlamentom bit će otvorena, transparentna i konstruktivna kako bi se 

uspostavio odnos od uzajamnog povjerenja. 

U skladu s političkim smjernicama novoizabrane predsjednice, spremna sam u što većoj mjeri 

sudjelovati na relevantnim plenarnim sjednicama, sastancima odbora i raspravama u okviru 
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trijaloga. Pobrinut ću se za to da parlamentarni odbori budu uključeni u bitna zbivanja u 

mojem portfelju.  

Komunikaciju s Parlamentom temeljit ću na načelima lojalnosti, povjerenja, transparentnosti, 

dvosmjernog protoka informacija i uzajamne pomoći. Konkretno, osigurat ću redovitu 

razmjenu informacija s predsjednicima Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL), 

Odbora za prava žena i jednakost spolova (FEMM), Odbora za građanske slobode, pravosuđe 

i unutarnje poslove (LIBE) i drugih relevantnih parlamentarnih odbora te održavati otvorenu, 

dvosmjernu komunikaciju sa zastupnicima Europskog parlamenta. Osim toga, osigurat ću 

redovito informiranje Europskog parlamenta, osobito prije važnih događaja te u ključnim 

fazama međunarodnih pregovora u područjima pod mojom nadležnošću. Kad je riječ o 

daljnjem postupanju u vezi sa stajalištima Parlamenta, pobrinut ću se da se brzo i točno 

odgovara na pitanja iz mojeg portfelja koja zastupnici Europskog parlamenta upute Komisiji.  

U političkim smjernicama novoizabrane predsjednice naglašava se da naše institucije moraju 

biti otvorene i neupitno transparentne kako bi građani ponovno stekli povjerenje u Uniju. 

Međuinstitucijsku suradnju jačat ćemo promicanjem legitimiteta i odgovornosti, što će se 

pozitivno odraziti na učinkovitost EU-a i dobro upravljanje. Stoga se potpuno obvezujem 

provoditi sveobuhvatne odredbe o transparentnosti i razmjeni informacija iz Okvirnog 

sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije te Međuinstitucijskog 

sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva.  

Novoizabrana predsjednica Ursula von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog 

parlamenta. U vezi s parlamentarnim rezolucijama donesenima većinom glasova zastupnika 

obvezala se da će njezina Komisija poduzeti daljnje mjere u obliku zakonodavnog akta, uz 

potpuno poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. 

Potpuno to podržavam.  

Potpuno sam svjesna da je pružanje informacija i dokumenata ključno za produbljivanje 

partnerstva Europskog parlamenta i Komisije. Stoga se obvezujem u potpunosti provoditi 

odgovarajuće odredbe Okvirnog sporazuma između dviju institucija i Međuinstitucijskog 

sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva.  

 

Pitanja Odbora za prava žena i jednakost spolova: 

3. Tijekom prethodnog mandata Europska komisija nije izdala strategiju EU-a za 

jednakost spolova, na veliko nezadovoljstvo Parlamenta, država članica i posebice ovog 

Odbora. Možete li se obvezati na to da ćete što prije, a najkasnije u prvih 100 dana, 

izdati potpunu i obvezujuću strategiju EU-a za jednakost spolova u obliku 

komunikacije Komisije za nadolazeće godine? Koja prioritetna područja namjeravate 

uvrstiti u tu strategiju? Kako vidite način suradnje s odborom FEMM pri izradi i 

provedbi te strategije tijekom sljedećeg mandata? 

 

Budem li potvrđena kao povjerenica, obvezujem se da ću što prije izraditi sveobuhvatnu 

strategiju EU-a za ravnopravnost spolova i da ću s novoizabranom predsjednicom von der 

Leyen raspraviti o tome u kojem će točno trenutku Komisija donijeti tu strategiju.  

 

Među njezinim ključnim elementima bit će borba protiv nasilja nad ženama i rodno 

uvjetovanog nasilja, transparentnost plaća, rodno uvjetovane razlike u plaćama i mirovinama, 
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rodna ravnoteža u upravnim odborima poduzeća, ravnoteža između poslovnog i privatnog 

života i uloga oba spola u postizanju ravnopravnosti spolova. Na temelju javnog savjetovanja 

održanog ranije ove godine identificirana su i druga područja u kojima je potrebno djelovati, 

poput suzbijanja rodnih stereotipa, borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja na internetu i 

uključivanja rodne perspektive u polje umjetne inteligencije. U okviru te strategije trebao bi 

se primijeniti intersekcijski pristup kako bi se uključile žene i muškarci sa svim svojim 

razlikama. Namjeravam razvijati nove zakonodavne prijedloge te odlučne mjere politike i 

raditi na podizanju svijesti o toj problematici.  

 

Nova strategija za rodnu ravnopravnost prilika je za daljnji razvoj koncepta rodno osviještene 

politike i njegovo uključivanje u vanjske i unutarnje politike EU-a. Ovo je prilika koju ne 

smijemo propustiti. Radujem se bliskoj suradnji s potpredsjednikom za zaštitu europskog 

načina života na isticanju važnosti ovog pitanja, a računam i na podršku drugih povjerenika 

kako bi rodno osviještena politika postala stvarnost. Surađivat ću i s radnom skupinom za 

ravnopravnost, koja će se osnovati radi integracije načela ravnopravnosti u politike i procese 

EU-a.  

 

Želim da strategija EU-a bude ambiciozna, uključiva i sveobuhvatna te usmjerena na stvarne 

potrebe građana EU-a. Radujem se što skorijem kontaktu s Odborom za prava žena i 

jednakost spolova i nadam se budućoj strukturiranoj suradnji. 

 

Vjerujem i da o tim pitanjima trebamo razgovarati ne samo u Europi, nego i izvan nje. 

Primjerice, mogli bismo raspravljati o pristupu EU-a u sklopu posebnog popratnog događanja 

na sastanku Komisije o statusu žena na obilježavanju 25. obljetnice osnivanja Pekinške 

platforme za djelovanje. Nadam se da će biti prisutni i zastupnici u Europskom parlamentu. 

 

 

4. Iskorjenjivanje nasilja nad ženama i djevojčicama uvijek je bilo prioritet odbora 

FEMM jer ta pojava predstavlja pošast u cijeloj Europi i svijetu. Široko pristupanje 

EU-a cjelovitoj Istanbulskoj konvenciji nama je od iznimne važnosti. Koje konkretne 

mjere namjeravate poduzeti kako bi EU pristupio toj konvenciji i kako bi je sve države 

članice ratificirale? Koji su Vaši zakonodavni i nezakonodavni prijedlozi za borbu 

protiv vrlo raširenog problema internetskog nasilja i osvetničke pornografije, čije su 

žrtve osobito žene i djevojčice? Koji su Vaši konkretni planovi za uspostavu europskog 

zakonodavnog akta o borbi protiv nasilja nad ženama? Koje ćete druge mjere protiv 

nasilja nad ženama poduzeti u skladu s obvezama koje je novoizabrana predsjednica 

preuzela u svojem programu za Europu? 

U skladu s političkim smjernicama novoizabrane predsjednice pristupanje EU-a Istanbulskoj 

konvenciji treba i dalje biti jedan od ključnih prioriteta Komisije. Dobila sam mandat da 

zaključim taj postupak pristupanja i učinit ću sve kako bih to postigla. 

 

Drago mi je što Europski parlament snažno podržava pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća 

Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, odnosno 

Istanbulskoj konvenciji. Istanbulskom konvencijom utvrđen je zajednički europski okvir za 

djelovanje EU-a i njegovih država članica u području borbe protiv nasilja nad ženama i 

nasilja u obitelji. Djelujemo li unutar zajedničkog europskog okvira, možemo postići više 

nego države članice koje djeluju zasebno.  
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Kako bi se dovršio postupak pristupanja Konvenciji, aktivno ću surađivati s Europskim 

parlamentom, različitim predsjedništvima Vijeća i državama članicama na pronalaženju 

načina da nastavimo taj proces. Trebamo povezati sve države članice i relevantne 

organizacije civilnog društva kako bismo odgovorili na potrebu da se hitno intenziviraju 

mjere koje EU poduzima u području borbe protiv nasilja nad ženama i rodno uvjetovanog 

nasilja. Sa zanimanjem očekujem mišljenje Suda Europske unije, koje je zatražio Europski 

parlament.  

 

Uz vođenje tog institucijskog postupka namjeravam pronaći načine da se poveća potpora 

žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Nastavi li se blokirati pristupanje Konvenciji u 

Vijeću, razmotrit ću prijedloge o minimalnim standardima za definiranje određenih vrsta 

nasilja te strože propise u okviru Direktive o pravima žrtava. Predložit ću i da se, u skladu s 

političkim smjernicama, nasilje nad ženama uvrsti u popis kaznenih djela u Uniji definiranih 

Ugovorom. 

 

Smatram da je od ključne važnosti rješavati pitanje jednog oblika rodno uvjetovanog nasilja 

koji je u velikom porastu: nezakonitog internetskog nasilja i štetnog ponašanja na internetu 

usmjerenog protiv žena, uključujući osvetničku pornografiju. Pristup internetu sve je više 

nužan za socioekonomsko blagostanje, a internet postaje i platforma za socijalni i politički 

dijalog. Ne smije se dopustiti da se zbog internetskog nasilja i štetnog ponašanja na internetu 

ušutka glas žena, djevojaka i djevojčica i ograniči njihovo sudjelovanje u društvu. U okviru 

šire politike Unije usmjerene protiv govora mržnje i nezakonitog sadržaja na internetu 

moramo razmotriti što još možemo učiniti kako bismo digitalni javni prostor učinili sigurnim 

prostorom bez nasilja za osnaživanje svih građana, pa tako i žena, djevojaka i djevojčica.  

 

Intenzivirat ću postojeći dijalog Komisije s društvenim mrežama i nevladinim organizacijama 

o tome kako dobrovoljna suradnja može doprinijeti u označivanju i uklanjanju štetnog 

sadržaja na internetu i poduzimanju odlučnih mjera za borbu protiv nezakonitih sadržaja. 

Brojni su oblici internetskog nasilja već kriminalizirani ili na druge načine zabranjeni u 

državama članicama. Potrebno je prikupiti više informacija o primjenjivim pravnim 

odredbama u državama članicama i o različitim oblicima internetskog nasilja na koje se 

odnose. Moramo do kraja rasvijetliti tu problematiku, istodobno u potpunosti poštujući 

temeljna prava i, posebice, slobodu govora. Učinit ću sve što mogu kako bih ispravila tu sve 

rašireniju nepravdu, u suradnji s potpredsjednicom za Europu spremnu za digitalno doba i 

potpredsjednicom za vrijednosti i transparentnost. 

 

 

5. Ekonomsko osnaživanje žena: prijedlog Komisije za direktivu o ženama u upravnim 

odborima nažalost je zapeo u Vijeću, unatoč konstruktivnom prvom čitanju u 

Parlamentu i snažnim političkim naporima posljednjih godina. U međuvremenu su 

brojne države članice promijenile svoje stajalište i više se ne protive toj direktivi. Što 

namjeravate poduzeti kako bi se prevladale političke prepreke i brzo postigla 

uravnoteženija zastupljenost žena u donošenju ekonomskih odluka? Koje ćete 

konkretne mjere poduzeti kako bi se riješio zastoj u Vijeću i kako bi se svim 

raspoloživim političkim sredstvima ponovno pokrenula ta direktiva? Europski prosjek 

rodno uvjetovanih razlika u plaćama i (posljedično) razlike u mirovinama dosegnuo je 

zabrinjavajuću razinu: 16 % kada je riječ o razlikama u plaćama i 40 % kada je riječ o 

razlikama u mirovinama. Navedene razlike predstavljaju goleme prepreke u postizanju 

rodne ravnopravnosti u EU-u. Koje inicijative namjeravate poduzeti kako biste riješili 

taj problem nejednakosti? Koje mjere/koju mjeru namjeravate poduzeti kako biste 
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ispunili obvezu novoizabrane predsjednice da uvede obvezujuće mjere za 

transparentnost plaća u prvih 100 dana nove Komisije? 

Ravnopravna zastupljenost žena u donošenju ekonomskih odluka pitanje je jednakih prava i 

pravednosti. Usto, rodna ravnoteža u postupcima odlučivanja opravdana je s ekonomskog 

stajališta.  

 

Smatram da su rasprave o prijedlogu Komisije iz 2012. povećale svijest o tom pitanju i da se 

u nekim zemljama broj žena u upravama poduzeća povećao. Ipak, promjene su i dalje spore; 

proteklih je godina u nekim državama članicama došlo do napretka, ali u drugima se situacija 

ne mijenja ili se čak pogoršala.  

 

U potpunosti se zalažem za donošenje te direktive. Većina država članica podupire tu 

inicijativu, a postizanje dogovora svakako je moguće. Drago mi je što je novoizabrana 

predsjednica u svojim političkim smjernicama snažno podržala prijedlog te ću, budem li 

potvrđena kao povjerenica, nastojati uvjeriti države članice da ga i one podrže. Pritom ću 

računati na podršku Europskog parlamenta. Postupak se doista pretjerano odužio.  

 

Vjerujem i da će nova Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života potaknuti 

bolju rodnu ravnotežu u poslovnom vodstvu. U suradnji s državama članicama zalagat ću se 

za punu i brzu provedbu.  

 

Nastavlja se i borba protiv rodno uvjetovanih razlika u plaćama i mirovinama. Odlučna sam u 

svojoj namjeri da se poduzme više u tom području. Smatram da su povećanje transparentnosti 

plaća i poboljšana pravna jasnoća prvi koraci koje moramo poduzeti kako bismo uočili rodnu 

pristranost i diskriminaciju u strukturi plaća. Želim poduzećima omogućiti da riješe problem 

nejednakosti plaća, a žrtvama diskriminacije omogućiti pristup učinkovitoj pravnoj zaštiti. U 

tom je kontekstu u političkim smjernicama navedeno da će se u prvih sto dana ove Komisije 

predložiti mjere za uvođenje obvezne transparentnosti plaća. To će biti ključno za naš rad i 

doprinijeti donošenju sveobuhvatne politike za smanjenje rodno uvjetovane razlike u 

plaćama. Borit ću se protiv duboko ukorijenjenih stereotipa, pojačati osnaživanje žena u 

donošenju odluka, osigurati provođenje i iskorištavanje prava iz Direktive o ravnoteži između 

poslovnog i privatnog života (što se osobito odnosi na očeve) i nastojati smanjiti rodno 

uvjetovane razlike u mirovinama do kojih dolazi zbog neplaćenog rada. 

 

Potrebne su i promjene na sektorskoj razini. Jedan je od uzroka rodno uvjetovane razlike u 

plaćama i to što je premali broj žena na dobro plaćenim radnim mjestima na kojima 

prevladavaju muškarci. Potrebno je omogućiti većem broju žena da rade u određenim 

sektorima i bave se određenim zanimanjima, a posebno je važno boriti se protiv glavnih 

uzroka nejednake raspodjele žena i muškaraca u radnoj snazi. Želim riješiti problem rodne 

stereotipizacije zbog kojeg žene, a i muškarci, nailaze na poteškoće pri traženju posla u 

sektorima kojima tradicionalno dominira drugi spol. Stereotipizacija je i razlog nejednake 

raspodjele neplaćenog rada u području pružanja skrbi. Provedba Direktive o ravnoteži između 

poslovnog i privatnog života bit će ključna u tom pogledu. 

 

Budući da je rodna neravnopravnost društveni konstrukt, vjerujem da rješavanjem pitanja 

rodno uvjetovanih razlika u životnom ciklusu obrazovanja, osposobljavanja, zapošljavanja, 

roditeljstva, skrbi, plaće i mirovine možemo ubrzati napredak u EU-u.   

  



 

8 

 

Pitanja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja 

 

6. Europski parlament i Vijeće na samom su kraju osmog zakonodavnog saziva 

Europskog parlamenta dogovorili Direktivu o ravnoteži između poslovnog i privatnog 

života roditelja i pružatelja skrbi. Iako je Parlament snažno zagovarao Direktivu, 

određeni broj država članica nije ju podržao. Kao kandidatkinja za povjerenicu, kako 

vidite daljnje korake u pogledu potpune provedbe ovog prvog zakonodavnog rezultata 

europskog stupa socijalnih prava i slažete li se da se ta direktiva ne treba samo provesti, 

već i proširiti kako bi se obuhvatili rodiljni dopust i prava samozaposlenih radnika i 

posvojitelja?  

Iznimno me raduje što je Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života 

donesena. Veliko je to postignuće na putu prema rodnoj ravnopravnosti i važan korak prema 

Europi u kojoj žene i muškarci mogu postići ravnotežu između poslovnog i privatnog života. 

Ženama će se time omogućiti da ostvare svoj potencijal na tržištu rada, a muškarcima da 

pravedno sudjeluju u skrbi. 

Pobrinut ću se da sve države članice prenesu tu važnu direktivu u nacionalno zakonodavstvo. 

Državama članicama pomoći ćemo u procesu provedbe i pružati smjernice kad bude 

potrebno.  

Smatram da su ta direktiva i Direktiva o rodiljnom dopustu čvrst temelj za ravnotežu između 

poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi. Prema novom zakonodavstvu EU-a i 

posvojitelji mogu imati pravo na roditeljski dopust. No nije važno samo provoditi propise, 

već je ključno i bolje informirati građane o njihovim pravima te ih potaknuti, a osobito 

muškarce, da ta prava iskoriste. Važno je da tom pitanju pristupimo kao društvo u cjelini. 

Primjerice, smatram da bismo trebali poticati dobre prakse, poput onih u školama u kojima se 

njeguje ravnopravnost rodnih uloga u poslovima povezanima sa skrbi ili poduzećima u 

kojima različite načine rada prilagođene obiteljima prakticiraju i muškarci i žene. 

Namjeravam usmjeriti financijska sredstva EU-a na stvaranje svijesti o tim pitanjima među 

građanima.  

 

Vjerujem da, ako želimo u potpunosti iskoristiti sve prednosti vještina i talenata žena, 

moramo postići ravnopravnost samozaposlenih žena i muškaraca te donijeti mjere kojima se 

potiče žensko poduzetništvo. Pri procjeni provedbe Direktive namjeravam pažljivo razmotriti 

međudjelovanje prava predviđenih njezinim člankom 18. te dopusta iz obiteljskih razloga za 

samozaposlene radnike i posvojiteljskog dopusta. 

 

 

7. Promicanje rodne ravnopravnosti i borba protiv diskriminacije nad ženama moraju 

biti glavni prioriteti Europske unije. Stoga s nestrpljenjem očekujemo prijedloge 

Komisije za novu europsku strategiju za ravnopravnost spolova, uključujući 

obvezujuće mjere za transparentnost plaća, koje je novoizabrana predsjednica Komisije 

Ursula von der Leyen obećala provesti u prvih 100 dana svojeg mandata.  

 

Koje zakonodavne mjere predviđate u pogledu smanjenja razlika u plaćama i 

mirovinama, jamčenja jednake plaće za jednak rad ili rad jednake vrijednosti na istom 

mjestu te uvođenja obvezujućih mjera za transparentnost plaća?  
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Borba protiv rodno uvjetovanih razlika u plaćama i mirovinama nastavlja se. Odlučna sam u 

svojoj namjeri da se poduzme više u tom području. Smatram da su povećanje transparentnosti 

plaća i poboljšana pravna jasnoća prvi koraci koje moramo poduzeti kako bismo uočili rodnu 

pristranost i diskriminaciju u strukturi plaća. Želim poduzećima omogućiti da riješe problem 

nejednakosti plaća, a žrtvama diskriminacije omogućiti pristup učinkovitoj pravnoj zaštiti. U 

tom je kontekstu u političkim smjernicama navedeno da će se u prvih sto dana ove Komisije 

predložiti mjere za uvođenje obvezne transparentnosti plaća. To će biti ključno za naš rad i 

doprinijeti donošenju sveobuhvatne politike za smanjenje rodno uvjetovane razlike u 

plaćama. Borit ću se protiv duboko ukorijenjenih stereotipa, pojačati osnaživanje žena u 

donošenju odluka, osigurati provođenje i iskorištavanje prava iz Direktive o ravnoteži između 

poslovnog i privatnog života (što se osobito odnosi na očeve) i nastojati smanjiti rodno 

uvjetovane razlike u mirovinama do kojih dolazi zbog neplaćenog rada. 

 

Potrebne su i promjene na sektorskoj razini. Jedan je od uzroka rodno uvjetovane razlike u 

plaćama i to što je premali broj žena na dobro plaćenim radnim mjestima na kojima 

prevladavaju muškarci. Potrebno je omogućiti većem broju žena da rade u određenim 

sektorima i bave se određenim zanimanjima, a posebno je važno boriti se protiv glavnih 

uzroka nejednake raspodjele žena i muškaraca u radnoj snazi. Želim riješiti problem rodne 

stereotipizacije zbog kojeg žene, a i muškarci, nailaze na poteškoće pri traženju posla u 

sektorima kojima tradicionalno dominira drugi spol. Stereotipizacija je i razlog nejednake 

raspodjele neplaćenog rada u području pružanja skrbi. Provedba Direktive o ravnoteži između 

poslovnog i privatnog života bit će ključna u tom pogledu. 

 

Budući da je rodna neravnopravnost društveni konstrukt, vjerujem da rješavanjem pitanja 

rodno uvjetovanih razlika u životnom ciklusu obrazovanja, osposobljavanja, zapošljavanja, 

roditeljstva, skrbi, plaće i mirovine možemo ubrzati napredak u EU-u.   

 

[ovo je izvadak iz odgovora na 5. pitanje]  

 

8. U našem radnom zakonodavstvu postoje snažne odredbe kojima se utvrđuje 

jednakost, no jednakost se ne može ograničiti samo na određena područja i mora biti 

zajamčena u svim aspektima života. Stoga je borba protiv nejednakosti i diskriminacije 

od ključne važnosti.  

 

 – Koje ćete konkretne mjere poduzeti kao povjerenica za ravnopravnost kako bi se 

deblokirala Direktiva o antidiskriminaciji u Vijeću i kako bi se ponovno pokrenula 

svim raspoloživim političkim sredstvima?  

 – Koje mjere predviđate u borbi protiv diskriminacije, među ostalim na temelju rase, 

etničkog podrijetla, vjere, uvjerenja, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili 

roda/rodnog identiteta te višestruke diskriminacije na radnom mjestu i na tržištu 

rada?  

 – U skladu s obvezama koje je EU preuzeo u okviru Konvencije Ujedinjenih naroda 

o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD), a posebno u pogledu zaključnih 

napomena, hoćete li se obvezati na izdavanje nove europske strategije za osobe s 

invaliditetom za razdoblje nakon 2020. kako bi EU i sve države članice u potpunosti 

proveli Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom te na koja bi se prioritetna 

područja usmjerili u toj novoj strategiji?  

 – Nadovezujući se na prethodne inicijative EU-a, koje druge pravne instrumente 

predviđate kako bi se poboljšala socijalna i ekonomska situacija osoba s 

invaliditetom? 
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Nastojat ću da izgradimo Uniju u kojoj svatko može napredovati bez rizika ili straha od 

diskriminacije, Europu u kojoj se cijene osobe s jedinstvenim vještinama, iskustvima i 

karakteristikama. U potpunosti se slažem s time da se jednakost ne može ograničiti na samo 

neka područja i da se mora zajamčiti svim građanima u svim aspektima života. Stoga se 

snažno zalažem za donošenje propisa koji nedostaju u zakonodavstvu o ravnopravnosti 

spolova. Komisija već dugi niz godina nastoji donijeti prijedlog sveobuhvatne horizontalne 

direktive o jednakom postupanju. Zahvaljujući radu prethodnih predsjedništava i Komisije, 

tehnička pitanja već su riješena. Preostale prepreke političke su prirode. Iskoristit ću sve što 

je u mojoj političkoj moći kako bih, u suradnji s vladama država članica, dobila potrebnu 

jednoglasnost i deblokirala taj prijedlog.  

 

U posljednje je vrijeme došlo do nekoliko promjena koje pokazuju da postoji mogućnost da 

se to pitanje ponovno pokrene. Prvo, donesen je Europski akt o pristupačnosti, koji se odnosi 

na osobe s invaliditetom. Drugo, u okviru finskog predsjedanja posebna se pažnja pridaje tom 

predmetu te će se pokušati prekinuti blokada putem rasprave o politikama o suzbijanju 

diskriminacije u EU-u na sastanku Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i 

pitanja potrošača 24. listopada 2019. Pažljivo ću pratiti tu raspravu. Njezin će ishod biti od 

ključne važnosti za utvrđivanje mojih sljedećih poteza i ostvarivanje napretka u 

kratkoročnom razdoblju. Dugoročno gledano, među ostalim i s obzirom na nedavno 

donošenje komunikacije Komisije o učinkovitijem donošenju odluka u području socijalne 

politike1, u potpunosti ću podržati davanje većih ovlasti za donošenje odluka u tom području.  

 

Kao povjerenica odgovorna za ravnopravnost i dalje ću pratiti postojeće zakonodavne 

instrumente i pokretati važne političke inicijative, poput onih koje se odnose na tijela za 

uključivanje i ravnopravnost Roma. Kako bih postigla promjene u nacionalnim politikama, 

blisko ću surađivati s državama članicama, uključujući zemlje protiv kojih su pokrenuti 

postupci zbog povrede. Bude li potrebno, bez oklijevanja ću pokrenuti sljedeću fazu tih 

postupaka i, u konačnici, te predmete uputiti Sudu Europske unije.  

 

Pobrinut ću se i da naša izvješća o provedbi postojećeg zakonodavstva budu sveobuhvatna. 

Naše sljedeće izvješće o provedbi Direktive o rasnoj jednakosti i okvirne Direktive o 

jednakosti pri zapošljavanju temeljit će se na opsežnim savjetovanjima s državama 

članicama, civilnim društvom i svim uključenim dionicima. U tom sljedećem izvješću o 

provedbi namjeravam staviti snažan naglasak na tijela za ravnopravnost, koja su naši ključni 

partneri u borbi protiv različitih vrsta diskriminacije u različitim područjima. Moji daljnji 

koraci u tom području ovisit će o rezultatima izvješća o provedbi.  

 

Želim naglasiti da se u potpunosti slažem sa stajalištem Europskog parlamenta, izraženim u 

rezoluciji iz 2016.2, da zakonodavstvo samo po sebi nije dovoljno. Diskriminacija i dalje 

postoji, među ostalim, i zato što građani nisu upoznati s postojećim pravima i obvezama. 

Stoga ću nastaviti s informativnom kampanjom3 kojom se podiže razina osviještenosti među 

građanima.  

 

Usto, nastojat ću i dalje pružati potporu sve snažnijem pokretu povelja o raznolikosti u 

Europi, koje tisućama poduzeća koja su se dobrovoljno odlučila obvezati na raznolikost 

                                                 
1 „Učinkovitije donošenje odluka u području socijalne politike: utvrđivanje područja za poboljšan prelazak na glasovanje 

kvalificiranom većinom”, COM(2019) 186, 16.4.2019. 
2 Rezolucija Europskog parlamenta od 15. rujna 2016. o provedbi Direktive 2000/78/EZ (P8_TA-PROV(2016)0360). 
3 Internetska stranica i letci na svim službenim jezicima EU-a: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1437&langId=hr   

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1437&langId=hr
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pružaju smjernice za upravljanje raznolikošću. One su dio platforme EU-a za povelje o 

raznolikosti, koja olakšava redovitu komunikaciju među njihovim predstavnicima te 

objavljivanje publikacija i organizaciju događaja na visokoj razini na temu upravljanja 

raznolikošću. Moj je cilj da se financiranje te platforme nastavi. Pobrinut ću se i angažirati 

socijalne partnere, koji igraju važnu ulogu u promicanju raznolikosti na radnome mjestu. 

 

Čast mi je što imam priliku poboljšati živote oko 100 milijuna Europljana s invaliditetom u 

EU-u te se obvezujem da ću taj cilj i ostvariti. Riječ je vrlo raznolikoj skupini koja obuhvaća 

32 milijuna osoba s teškim invaliditetom i oko 70 milijuna osoba s umjerenim invaliditetom, i 

to uglavnom starijih osoba, kojih ima sve više. Očekuje se da će do 2020. čak petina 

stanovništva EU-a imati neki oblik invaliditeta. Važno je hitno nešto poduzeti, zajedno s 

državama članicama, vodeći se načelima iz Povelje EU-a o temeljnim pravima i Ugovora o 

funkcioniranju EU-a. 

  

U potpunosti sam spremna voditi provedbu Konvencije UN-a o pravima osoba s 

invaliditetom u čitavoj Europi. Poboljšanje položaja tih osoba pridonosi i suzbijanju 

nejednakosti, u skladu s načelom 17. europskog stupa socijalnih prava. 

  

Europska strategija za osobe s invaliditetom, na kojoj se trenutačno temelji provedba 

Konvencije, vremenski je ograničena na razdoblje do 2020. Njome je obuhvaćeno osam 

područja djelovanja: dostupnost, sudjelovanje, ravnopravnost, zapošljavanje, obrazovanje i 

osposobljavanje, socijalna zaštita, zdravstvo i vanjsko djelovanje, a upravo traje postupak 

njezine evaluacije. Prije donošenja nove strategije pažljivo ću proučiti rezultate evaluacije, 

koje očekujemo do sredine 2020. To vrijeme namjeravam iskoristiti i za izravan dijalog s 

osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima te za savjetovanje s organizacijama i 

relevantnim dionicima prije nego što odredim svoje prioritete. Uvjerena sam da će to 

doprinijeti kvaliteti rezultata. 

  

Vrlo važan aspekt mojeg rada bit će i zajamčiti primjerenu provedbu Konvencija u svim 

relevantnim politikama EU-a. Kako bi se to postiglo, sa zadovoljstvom ću blisko surađivati s 

drugim povjerenicima i tako se pobrinuti da se pitanje osoba s invaliditetom uzima u obzir ne 

samo u inicijativama za koje sam ja odgovorna, nego i u inicijativama za koje su odgovorni 

drugi povjerenici, poput zakonodavstva i proračuna. S tim ću ciljem blisko surađivati s 

potpredsjednikom za zaštitu europskog načina života. 

  

Do poboljšanja socijalne i ekonomske situacije osoba s invaliditetom neće doći samo 

donošenjem novih zakona, već je važno i da se zakoni koji su već doneseni učinkovito 

provode. Odlučno ću se zalagati da se nedavno doneseno zakonodavstvo, poput Europskog 

akta o pristupačnosti, provodi ispravno, ambiciozno i dosljedno. Države članice imaju tri 

godine za prenošenje Direktive i još tri godine za njezinu primjenu. Usto ću pažljivo 

analizirati pilot-projekte za uvođenje iskaznice EU-a za osobe s invaliditetom i provjeriti 

pridonose li te iskaznice uklanjanju prepreka slobodnom kretanju žena i muškaraca s 

invaliditetom.  

  

Uvjerena sam da će do kraja mojeg mandata preuzeta politička obveza postizanja „Unije 

jednakosti” donijeti konkretne i opipljive rezultate u životima osoba s invaliditetom te da će 

oni biti u boljem položaju i moći uživati u prednostima koje im donosi Europa. 

 

 


